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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

NA 

WYKONANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ NA MODERNIZACJĘ STACJI 

UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI IGNACEW FOLAWRCZNY,  

GMINA PARZĘCZEW 

 

TRYB POSTĘPOWANIA: 

Dla wartości szacunkowej zadania poniżej 30.000 EURO. 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie,  

95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5,  

NIP 732-00-18-353, Regon 470041377 

tel. 42-718-60-50; fax 42-718-60-40 

tel. kom. 884-880-041 

sekretariat@zgkparzeczew.pl 

www.zgkparzeczew.pl 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej na Modernizację Stacji 

Uzdatniania Wody w miejscowości Ignacew Folwarczny, gmina Parzęczew. Zakres 

zamówienia obejmuje w szczególności: 

 wykonanie mapy do celów projektowych dla terenu objętego inwestycją, 

 wykonanie badań geologicznych (min. jeden odwiert w miejscu posadowienia zbiornika), 

 opracowanie pełnobranżowej dokumentacji budowlanej dla zakresu modernizacji stacji 

uzdatniania wody ( branża budowlana, elektryczna, sanitarna, technologiczna ). 

 wykonanie operatu wodnoprawnego w zakresie poboru wód podziemnych oraz 

odprowadzenia wód popłucznych dla zakresu jw. 

 specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych., 

 kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, 

 koszty niezbędnych uzgodnień, 

 wersję elektroniczną dokumentacji. 

 

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO STACJI: 

SUW w Ignacewie Folwarcznym, Ignacew Folwarczny nr 13A.  Stacja działa w systemie 

jednstopniowego układu podawania wody. Woda surowa wydobywana jest za pomocą jednej 

studni głębinowej, czerpiąc wodę z utworów czwartorzędowych, z głębokości 70,0 m. 

Uzdatnianie wody surowej odbywa się za pomocą układu trzech odżelaziaczy. Stacja posiada 

aktualne pozwolenie wodno-prawne, ważne do 31.03.2035 roku. Parametry stacji, wg 

pozwolenia wodno-prawnego, przedstawiają się odpowiednio: Qmaxh=60,0 m3/h, Qśreddob=266,0 

m3/dobę. Lokalizację terenu SUW przedstawiono na załączniku nr 2. Schemat technologiczny 

stacji stanowi załącznik nr 3. Aktualne badania wody surowej przedstawiono w załączniku nr 

4. Aktualne pozwolenie wodno-prawne przedstawiono w załączniku Nr 5. 
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Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 

ul. Południowa, 95-045 Parzęczew 
NIP 732-00-18-353, REGON 470041377 

tel: 42-728-60-50, fax: 42-718-60-40 

ZAŁOŻENIA DO MODERNIZACJI STACJI: 

1. Całość robót modernizacyjnych należy zmieścić na terenie obecnych działek na których 

zlokalizowana jest stacja. 

2. Nalży uwzględnić w pracach projektowych, posiadaną przez inwestora dokumentację 

budowlaną na montaż agregatu prądotwórczego na ww. stację. 

3. Należy przewidzieć zwiększenie wydajności stacji do wielkości maksymalnych, 

możliwych do uzyskania na podstawie wydajności istniejącej studni głębinowej oraz jej 

zatwierdzonych zasobów. 

4. Wszystkie urządzenia technologiczne stacji należy zmieścić w istniejącej kubaturze 

obiektu. Nie przewiduje się jego rozbudowy. 

5. W ramach modernizacji technologii przewiduje się: 

 Demontaż wszystkich rurociągów i urządzeń wewnątrz stacji oraz na zewnątrz. W tym 

rurociągów od i do studni głębinowej. 

 Dobór i montaż nowych rurociągów technologicznych. Rurociągi przewidziano do 

wykonania ze stali kwasoodpornej. 

 Dobór nowej pompy głębinowej. 

 Montaż zbiornika zewnętrznego, napowietrznego o pojemności wg wyliczeń. 

 Montaż urządzeń do uzdatniania wody. 

 Montaż zestawu hydroforowo-pompowego. 

 Montaż wodomierzy elektronicznych. 

 Pełną automatykę pracy stacji. 

6. W ramach modernizacji części budowlanej stacji przewiduje się: 

 Modernizację stacji w części budowlanej – wewnątrz. 

 Wykonanie nowego ogrodzenia. 

 Zaprojektowanie dróg i placów wewnętrznych. 

 Modernizację istniejącej obudowy studni głębinowej. 

 Modernizację istniejącego odstojnika wód popłucznych. 

7. W ramach modernizacji części elektrycznej i automatyki stacji przewiduje się: 

 Wymianę całej instalacji elektrycznej. 

 Wymianę i dobór układu sterowania i automatyki. 

 Uzupełnienie istniejącej instalacji alarmowej o układ zabezpieczenia studni głębinowej 

oraz zbiornika wyrównawczego. 

 Wizualizację pracy stacji z możliwością podglądu za pomocą internetu w siedzibie 

Zakładu. 

8. Szczegółowy zakres prac projektowych zostanie uzgodniony podczas realizacji 

zamówienia. 

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 Przewiduje się podpisanie umowy w terminie od 2 do 6 stycznia 2018 roku. 

 Wykonanie prac projektowych przewiduje się do zakończenia do dnia 31 marca 2018 

roku 

 Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego przewiduje się do uzyskania do dnia 31 maja 

2018 roku 

 Uzyskanie pozwolenia na budowę przewiduje się do uzyskania do dnia 30 czerwca 2018 

roku. 

 

  



 
 

 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 

ul. Południowa, 95-045 Parzęczew 
NIP 732-00-18-353, REGON 470041377 

tel: 42-728-60-50, fax: 42-718-60-40 

WARUNKI PŁATNOŚCI: 

Przewiduje się płatność etapową w układzie: 

 do 70% wartości – po przekazaniu gotowej dokumentacji budowlanej. 

 do 15% wartości – po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego. 

 do 15% wartości – po uzyskaniu pozwolenia n budowę. 

Termin płatności do 14 dni od daty złożenia faktury do siedziby Zamawiającego. Przez datę 

zapłaty rozumie się datę uznania rachunku Wykonawcy. 

 

KALKULACJA CENY OFERTOWEJ 

Oferowana cena ryczałtowa zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją 

zamówienia w tym niezbędne uzgodnienia oraz uwzględnia wszelkie wzrosty cen i usług w 

okresie realizacji zamówienia. 

 

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFERENT 

1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

3. Posiada odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu tego typu zamówień. ( Wykaz 

tożsamych zamówień z okresu 3 lat ) 

 

UMOWA 

Przewiduje się podpisanie standardowej umowy na prace projektowe w terminie                                       

od 2 do 6 stycznia 2018 roku. 

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Przewiduje się termin związania ofertą do dnia 6 stycznia 2018 roku. 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY I TERMIN SKŁADANIA 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem                          

OFERTA – „MODERNIZACJA SUW IGNACEW FOLAWRCZNY” – NIE 

OTWIERAĆ PRZED 15.09.2017 – GODŹ 12.30,  w sekretariacie ZGK w Parzęczewie, 

ulica Południowa 5. 

2. Termin składania ofert – 15 września 2017 roku, godzina 12.00. 

3. Do oferty należy załączyć: 

 Wypełniony i podpisany formularz oferty ( zgodnie z załącznikiem ). 

 Kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. 

 Wykaz tożsamych zamówień z okresu ostatnich 3 lat. 

 

PROCEDURA 

1. Termin otwarcia ofert – 15 września 2017 roku, godzina 12.30 

2. Z otwarcia ofert zostanie spisany pisemny protokół. 

3. W sesji otwarcia ofert, mogą uczestniczyć oferenci. 

4. Informacja o złożonych ofertach ( nazwa i siedziba oferenta oraz oferowana cena brutto ), 

zostanie rozesłana wszystkim oferentom w terminie 3 dni roboczych od daty wyznaczonej 

na składanie ofert. 

5. Wybór oferty – kryterium cenowe – 100%. 

6. Informację o rozstrzygnięciu postepowania zostanie rozesłana oferentom w terminie do dnia 

30 września 2017 roku. 



 
 

 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 

ul. Południowa, 95-045 Parzęczew 
NIP 732-00-18-353, REGON 470041377 

tel: 42-728-60-50, fax: 42-718-60-40 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania w przypadku gdy 

najkorzystniejsza oferta przekroczy jego zdolności finansowe, lub wystąpią inne przyczyny 

których nie można było przewidzieć a realizacja zamówienia nie będzie leżała w interesie 

Zamawiającego. 

 

UWAGI 

1. Istniejącą stację można oglądać, po wcześniejszym umówieniu się z konserwatorem – 

Panem Zdzisławem Rogowskim – 606-147-413. 

2. Zapytania w sprawie postepowania należy zgłaszać na mejlowo na adres 

sekretariat@zgkparzeczew.pl 

 

Załączniki 

 Formularz ofertowy   – zał. Nr 1 

 Lokalizacja SUW   – zał. Nr 2 

 Technologia SUW   – zał. Nr 3 

 Pozwolenie WP   – zał. Nr 4 

 Badania wody surowej – zał. Nr 5 

 

 

Dyrektor ZGK w Parzęczewie 

Robert Małolepszy 
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Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 

ul. Południowa, 95-045 Parzęczew 
NIP 732-00-18-353, REGON 470041377 

tel: 42-728-60-50, fax: 42-718-60-40 

Załącznik nr 1. 

Formularz ofertowy 

………….………………… 

( pieczęć firmowa oferenta ) 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Parzęczewie 
 

Niniejszym składamy ofertę na: 

WYKONANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ NA MODERNIZACJĘ STACJI 

UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI IGNACEW FOLAWRCZNY,  

GMINA PARZĘCZEW 

Nazwa (firma) oraz adres Dostawcy. 

………..……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….….. 

………..……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….….. 

NIP: ………………………………………………………………………………….……. 

REGON: ……………………………………………………………………………….….. 

Numer rachunku bankowego: ……………………………………………………………... 

Nr fax  ….…………………………………………………………………………………... 

e - mail ……………………………………..………………………………………………. 
 

Kalkulacja cenowa Oferenta za realizację całości przedmiotu zamówienia. 

Niniejszym oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach: 
 

Wartość całości prac projektowych – netto:  ………………………..………………. zł 

Podatek VAT – 23 %    ………………………..………………. zł 

Wartość całości prac projektowych – brutto:  ………………………..………………. zł 

Słownie brutto :  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Oferowany zakres zamówienia zawiera: 

 wykonanie mapy do celów projektowych dla terenu objętego inwestycją, 

 wykonanie badań geologicznych (min. jeden odwiert w miejscu posadowienia zbiornika), 

 opracowanie pełnobranżowej dokumentacji budowlanej dla zakresu modernizacji stacji 

uzdatniania wody ( branża budowlana, elektryczna, sanitarna, technologiczna ). 

 wykonanie operatu wodnoprawnego w zakresie poboru wód podziemnych oraz 

odprowadzenia wód popłucznych dla zakresu jw. 

 specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych., 

 kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, 

 koszty niezbędnych uzgodnień. 

 wersję elektroniczną dokumentacji. 

 

Oferowane terminy realizacji zamówienia: 

 Podpisanie umowy w terminie od 2 do 6 stycznia 2018 roku. 

 Wykonanie prac projektowych - do dnia 31 marca 2018 roku 

 Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego - do dnia 31 maja 2018 roku 

 Uzyskanie pozwolenia na budowę - do dnia 30 czerwca 2018 roku. 



 
 

 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 

ul. Południowa, 95-045 Parzęczew 
NIP 732-00-18-353, REGON 470041377 

tel: 42-728-60-50, fax: 42-718-60-40 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami 

Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne 

informacje do właściwego wykonania zamówienia. 

2. Akceptuję termin związania ofertą do dnia 6 stycznia 2018 roku. 

3. Akceptuję przedstawione warunki płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

4. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

Załączniki: 

 Kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. 

 Wykaz tożsamych zamówień z okresu ostatnich 3 lat. 

 Pozostałe dokumenty, które oferent uzna za stosowne do załączenia. 

 

Złożona oferta zawiera …………… kolejno ponumerowanych i parafowanych stron. 

 

 

 

………….…………..……………… 

         ( pieczęć i podpis oferenta ) 

 

 


